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ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес, 30 май 2017 г. (вторник), от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира с един (в
болнични) до 24 члена. Присъстват: 21. Отсъстват: 3 (по уважителни причини).
Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е
редовно и може да взема решения.
По предложение на проф. Борисова Т.8. Приемане и актуализиране на учебни планове на
СДК-та се отлага за следващия Факултетен съвет.
Няма постъпили други мнения и предложения.
Проф. д-р Петър Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на актуализирана Стратегия за развитие на материалната база на ПФ за 2017-2019 г.
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
2. Приемане на Актуализирана стратегия за развитие на професионално направление 1.3. чрез специалност
ПОИТ
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
3. Приемане на Стратегия за развитие на Академичния състав
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
4. Приемане на учебни програми
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
5. Приемане на учебен план на Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
6. Актуализиране на учебен план на Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
7. Запознаване с Правилата за разглеждане на жалби от студенти на ТрУ
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
8. Обявяване на конкурс за „асистент“ по Методика на обучението по изобразително изкуство
Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова
9. Избор на асистент по „Методика на обучението по история (гражданско образование)“ за нуждите на
ДИПКУ
Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова
10. Приемане на годишни план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова
11. Приемане на междинни и окончателни отчети по научни проекти
Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова
12. Избор на научно жури за защита на дисертационен труд
Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова
13. Текущи

В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т.1. Приемане на актуализирана Стратегия за развитие на материалната база на ПФ за
2017-2019 г.

Проф. Петров обясни, че материалът (Приложение 1) съдържа 3 части: първата отразява
развитието през 2016 г., втората е оценка на състоянието към 04.05.2017 г., а третата е план и
финансово осигуряване за 2017-2019 г.
Проф. Петров се спря по-подробно на третата част от Стратегията.
План и финансово осигуряване за 2017 – 2019:
Ремонт на покриви:
60 х. лв.
Саниране:
70 х. лв.
Оборудване на компютърни кабинети:
50 х. лв.
Ремонт на тоалетни:
60 х. лв.
Оповестителна система:
20 х. лв.
Подмяна на обзавеждане:
50 х. лв.
Подобрения на двора:
20 х. лв.
Общо:
330 х. лв.
Сумата 110 х. лв. годишно е част от веществената издръжка, която е планирана като
постоянна – 150 х. лв. за 2017г. и в прогнозите до 2019 г. при следната „пестелива“ прогноза за
увеличение на приходите:
Година:
2017
2018
2019
Приходи:
1390
1520
1600
Стратегията за развитие на материалната база имплицитно включва ефективност на
осветлението и отоплението. В Стратегията се включват разработване на проекти, подпомагане от
Ректората на ТрУ, Община Стара Загора и други, които не са включени в горното изложение.
Въпреки разходът, който ще отделим за материалната база, ще можем да помислим и за
заплатите. Към днешна дата приходите надхвърлят с около 15 х. лв. плана.
Последваха кратки коментари относно вида на обзавеждането на залите, на които
отговори ресорният Зам.-декан проф. Т. Борисова.
Д-р Ст. Тончев даде предложение да се ползват услугите на дърводелската работилница на
Затвора, които са обзавеждали и други институции и са демонстрирали много добро качество.
Доц. Вълчев се е ангажирал да донесе снимки на оборудване за тоалетни по примера на БСУ.
Решение:
ФС на ПФ приема актуализираната Стратегия за развитие на материалната база на
ПФ за 2017-2019 г.
По Т.2. Приемане на Актуализирана стратегия за развитие на професионално
направление 1.3. чрез специалност ПОИТ
Решение:
ФС на ПФ приема актуализираната Стратегия за развитие на професионално
направление 1.3. чрез специалност ПОИТ.
По Т.3. Приемане на Стратегия за развитие на Академичния състав
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Решение:
ФС на ПФ приема Стратегията за развитие на Академичния състав.
По Т.4. Приемане на учебни програми
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл.72, ал. 4 от
Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебни програми за
специалности „ПНУП” и „НУПЧЕ”, ОКС „Бакалавър”, избираеми и факултативни,
професионално направление 1.2. „Педагогика”, представени, както следва:
• гл. ас. д-р Катя Тинева - Гюрковска:
- Изобразително изкуство и визуални възприятия;
- Въведение в съвременното изобразително изкуство;
- История на изкуството;
и
• ас. д-р Мария Темникова:
- Тестът като дидактически инструмент за измерване, оценката му и анализ на резултатите
от него – за специалност „ПНУП“, ОКС „Бакалавър”, избираема и факултативна.
По Т.5. Приемане на учебен план на Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно
обучение
Решение:
ФС на ПФ приема предложения учебен план на специалност Специална педагогика,
ОКС „Бакалавър“, задочно обучение.
Учебният план да бъде внесен за утвърждаване в Академичния съвет на ТрУ.
По Т.6. Актуализиране на учебен план на Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“,
редовно обучение
Решение:
ФС на ПФ приема направените предложения за актуализация на учебния план на
специалност „Социална педагогика” – ОКС „Бакалавър”, професионално направление 1.2.
„Педагогика ”.
Актуализацията на учебния план да бъде внесена за утвърждаване в АС на ТрУ.
По Т.7. Запознаване с Правилата за разглеждане на жалби от студенти на ТрУ
По т. 7 решения не бяха взети.
По Т.8. Обявяване на конкурс за „асистент“ по „Методика на обучението по
изобразително изкуство“
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Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет на основание чл. 2 (3) и чл. 3 (1) от
Закона за развитие на академичния състав в РБългария и чл. 64 (1) на ПРАС-ТрУ,
предложение от катедра ПНУП и решение на ККПРАС приема да се обяви конкурс за заемане
на академична длъжност „асистент“ по „Методика на обучението по изобразително изкуство“
в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика за срок 2 месеца от публикуването на обявата в централен ежедневник и предлага
за утвърждаване от АС на ТрУ.

По Т.9. Избор на асистент по „Методика на обучението по история (гражданско
образование)“ за нуждите на ДИПКУ
Решение:
Факултетният съвет на ПФ на основание чл. 63, ал. 3 от Правилника за развитие на
академичния състав в ТрУ и протокол на комисията за допускане на кандидатите до участие
в обявения конкурс избира Николай Тодоров Атанасов за „асистент“ в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по
„Методика на обучението по история (гражданско образование)“ за нуждите на ДИПКУ и
предлага на Ректора на ТрУ за назначаване на безсрочен трудов договор.
По Т.10. Приемане на годишни план-сметки на докторанти
Решение:
ФС на ПФ на основание чл. 40, ал. 1 от ПРАС-ТрУ приема годишните план-сметки на
докторантите Галина Димитрова Господинова и Дарина Живкова Бонева и ги предлага за
утвърждаване от Ректора на ТрУ.
По Т.11. Приемане на междинни и окончателни отчети по научни проекти
Решение:
ФС в съответствие с чл. 21, ал. (4) от Правилата за условията и реда за оценката,
планирането, разпределението и разходването на средствата, отпускани целево от Държавния
бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност, приема окончателните отчети на научни
проекти:
• Научен проект №4/2015 „ЕИП Електронно институционално портфолио на
специалност „Социална педагогика“ – Педагогически факултет – ТрУ – Стара Загора“,
научен ръководител проф. д-р Марияна Стефанова.
• Научен проект № 1/2016 г. „Годишник на Педагогически факултет“, научен
ръководител доц. д-р Румяна Ил. Неминска.
• Научен проект № 2/2016 „Дигитална и езикова образователна среда за академичната
подготовка на студентите в Педагогически факултет“, научен ръководител доц. д-р
Димитрина Брънекова.
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• Научен проект № 4/2016 „Изследване на комуникативните и социалните
компетентности в образованието като феномен на средата“, научен ръководител доц. д-р
Веселина Иванова.
По Т.12. Избор на научно жури за защита на дисертационен труд
Решение:
1. Факултетният съвет на ПФ в съответствие с чл. 48, ал. 1 от ПРАС-ТрУ утвърждава
научно жури в състав:
доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ТрУ
доц. д-р Стефка Иванова Динчийска – ТрУ
проф. д-р Емилия Любомирова Василева – СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д-р Ирина Колева Колева – СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д-р Бончо Вълков Господинов – СУ „Св. Климент Охридски“
Резерви:
доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова – ТрУ
доц. д-р Илиана Огнянова Петкова - СУ „Св. Климент Охридски“
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Система за формиране на
професионални компетенции у студентите по Социална педагогика” на ас. Цвета Апостолова
Делчева, докторант в задочна форма на обучение към ПФ, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика и предлага на Ректора
издаване на заповед за назначаване състава на научното жури.
По Т. 13 Текущи
По т. 13 решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р П. Петров, дн
Председател

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

